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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת יבמות פרק י"ד – " ֵח ֵרשׁ ֶשׁנָּ ָשׂא ִפּ ַקּ ַחת"
 .1קיב ,ב – קיג ,א
ִמ ְׁשנָה
שא ּ ִפ ַּק ַחת,
ֵח ֵר ׁש ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
שא ֵח ֶר ׁ ֶשת,
ו ִּפ ֵּק ַח ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ִאם ָר ָצה ְלהוֹ ִציא  -יוֹ ִציא,
וְ ִאם ָר ָצה ְל ַק ֵ ּיים  -יְ ַק ֵ ּיים.
ְ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא כּ וֹ נֵ ס ִ ּב ְר ִמיזָ ה ּ ָ -כך הוּא מוֹ ִציא ִ ּב ְר ִמיזָ ה.
שא ּ ִפ ַ ּק ַחת וְ נִ ְת ָח ְר ׁ ָשה,
ּ ִפ ֵ ּק ַח ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ִאם ָר ָצה  -יוֹ ִציא,
וְ ִאם ָר ָצה  -יְ ַק ֵ ּיים.
נִ ׁ ְש ַּת ֵּטית  -לֹא יוֹ ִציא.
ּ
יא ּה עוֹ ָל ִמית.
נִ ְת ָח ֵר ׁש הוּא אוֹ נִ ׁ ְש ַּת ָטה ֵ -אינוֹ מוֹ ִצ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
ִמ ּ ְפנֵ י ָמהָ :ה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ְר ׁ ָשה יוֹ ְצ ָאה ,וְ ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ֵאינוֹ מוֹ ִציא?
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ דּ וֹ ֶמה ָה ִא ׁיש ַה ְמ ָג ֵר ׁש ָל ִא ׁ ּ ָשה ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת,
ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה  -יוֹ ְצ ָאה ִל ְרצוֹ נָ ּה ּו ׁ ֶשלּ א ִל ְרצוֹ נָ ּה,
וְ ָה ִא ׁיש ֵ -אינוֹ מוֹ ִציא ֶא ָ ּלא ִל ְרצוֹ נוֹ .
יה ׁ ֶש ִהיא יוֹ ְצ ָאה ְ ּבגֵ ט.
ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ּגו ְּד ַ ּגדָּ א ַעל ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
יא ּה ָא ִב ָ
ש ָ
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :אף זוֹ ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ּה.
שו ִּאין:
ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ֵח ְר ׁ ִשין נְ ׂ
ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ֵח ְר ׁשוֹ ת,
אוֹ ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ּ ִפ ְקחוֹ ת,
ּ
אוֹ ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ַא ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת וְ ַא ַחת ִפ ַ ּק ַחת,
אוֹ ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ֵח ְר ׁשוֹ ת:
שו ִּאין ִל ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ּ ִפ ְק ִחין,
נְ ׂ
אוֹ ִל ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ֵח ְר ׁ ִשין,
אוֹ ִל ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ֶא ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח -
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּם.
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו ּ ְפטו ִּרין ִמן ַה ֲח ִל ָ
וְ ִאם ָהי ּו נָ כְ ִר ּיוֹ ת – יִ ְכנוֹ ס ּו,
וְ ִאם ָרצ ּו ְלהוֹ ִציא  -יוֹ ִציאוּ.
שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ִּפ ְקחוֹ ת,
ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,נְ ׂ
ּ
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ַה ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ַה ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ֵּת ֵצאִ ,מ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה.
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ַה ִּפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ַה ּ ִפ ַּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
מוֹ ִציא ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט ,וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֲאסו ָּרה ְלעוֹ ָלם.
שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ תַ ,א ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת וְ ַא ַחת ּ ִפ ַּק ַחת,
ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ּ ִפ ְק ִחין נְ ׂ
ּ
ּ
ּ
שה ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ַי ֲע ֶ ׂ
ֵּת ֵצא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה.
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
יצה.
מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט ,וְ ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ַ ּב ֲח ִל ָ
שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ תַ ,א ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת וְ ַא ַחת ִּפ ַ ּק ַחת,
ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,נְ ׂ
שה ּ ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַּק ַחת?
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ֵּת ֵצא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה.
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט ,וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֲאסו ָּרה ְלעוֹ ָלם.
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מסכת יבמות פרק י"ד – ֵ

שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי נָ כְ ִר ּיוֹ ת ּ ִפ ְקחוֹ ת,
ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,נְ ׂ
שה ּ ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
יבם.
אוֹ חוֹ ֵלץ אוֹ ְמיַ ֵ ּ
ּ
ּ
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַי ֲע ֶ ׂ
כּ וֹ נֵ ס ,וְ ֵאינוֹ מוֹ ִציא ְלעוֹ ָלם.
שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי נָ ְכ ִר ּיוֹ תַ ,א ַחת ּ ִפ ַ ּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת,
ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ּ ִפ ְק ִחין נְ ׂ
שה ּ ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
כּ וֹ נֵ ס ,וְ ִאם ָר ָצה ְלהוֹ ִציא  -יוֹ ִציא.
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
יבם.
אוֹ חוֹ ֵלץ אוֹ ְמיַ ֵ ּ
ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,נְ ׂ
שו ִּאים ִל ׁ ְש ֵּתי נָ ְכ ִר ּיוֹ תַ ,א ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת וְ ַא ַחת ּ ִפ ַּק ַחת,
ּ
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
שה ּ ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ִפ ַּק ַחת?
כּ וֹ נֵ ס ,וְ ִאם ָר ָצה ְלהוֹ ִציא  -יוֹ ִציא.
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
כּ וֹ נֵ ס ,וְ ֵאינוֹ מוֹ ִציא ְלעוֹ ָלם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
שו ִּאין,
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵח ֵר ׁש וְ ֵח ֶר ׁ ֶשת דְּ ַת ִּקינ ּו לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן ְנ ׂ
ש ּו ִאין?
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ׁשוֹ ֶטה וְ ׁשוֹ ָטה דְּ לֹא ַּת ִּקינ ּו לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן ִנ ּ ׂ
דְּ ַתנְ ָיא:
יצה ו ִּמן ַה ִ ּיבּ וּם"!
" ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן ׁ ֶש ָ ּנ ְ ׂ
יהן ּ ְפטוּרוֹ ת ִמן ַה ֲח ִל ָ
שא ּו נָ ׁ ִשים ו ֵּמת ּו  -נְ ׁשוֹ ֵת ֶ
ֵח ֵר ׁש וְ ֵח ֶר ׁ ֶשת ,דְּ ַק ְי ָימא ַּת ַ ּקנְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבנַן ַּ -ת ִּקינ ּו לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן נִ ּשׂ ו ִּאין,
ׁשוֹ ֶטה וְ ׁשוֹ ָטה דְּ לָ א ַק ְ ּי ָימא ַּת ַ ּקנְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבנַן,
שו ִּאין.
דְּ ֵאין ָא ָדם דָּ ר ִעם ָנ ָח ׁש ִ ּבכְ ִפ ָיפה ַא ַחת  -לֹא ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן נִ ּ ׂ
שו ִּאין?
שו ִּאין ,וְ ֵח ֵר ׁש ַּת ִּקינ ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן נִ ּ ׂ
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ָק ָטן דְּ לֹא ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן ִנ ּ ׂ
שו ִּאין,
שו ִּאין ַּ -ת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן ִנ ּ ׂ
ֵח ֵר ׁש ,דְּ לֹא ָא ֵתי לִ כְ לַ ל נִ ּ ׂ
ָק ָטן ,דְּ ָא ֵתי לִ כְ לַ ל ּ
שו ִּאין.
נִשׂ ו ִּאין  -לֹא ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן ִנ ּ ׂ
שו ִּאין!
שו ִּאין ,וְ ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַן נִ ּ ׂ
וַ ֲה ֵרי ְק ַט ּנָה ,דְּ ָא ְת ָיא לִ כְ לַ ל ִנ ּ ׂ
ָה ָתם ׁ ֶשלּ א יִ נ ְֲהג ּו ָ ּב ּה ִמנ ְַהג ֶה ְפ ֵקר.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ְק ַט ּנָה דִּ ְמ ָמ ֲאנָה ,ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵח ֶר ׁ ֶשת דְּ לָ א ְמ ָמ ֲא ָנה?
קיג,א דְּ ִאם ֵּכןִ ^ ,מ ְימ ָנ ִעי וְ לָ א נ ְָסבִ י לָ ּה.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ְק ַט ּנָה דְּ ָאכְ לָ ה ִ ּב ְתרו ָּמה ,ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵח ֶר ׁ ֶשת דְּ לָ א ָאכְ לָ ה ִ ּב ְתרו ָּמה?
דִּ ְתנַן:
" ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ּגו ְּד ַ ּגדָּ א:
יה ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ָאה ְ ּבגֵ ט,
ַעל ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
יא ּה ָא ִב ָ
ש ָ
שאת ְלכֹ ֵהן ׁ ֶשאוֹ כֶ ֶלת ִ ּב ְתרו ָּמה" )גיטין נה,(.
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
וְ ַעל ְק ַט ָ ּנה ַ ּבת יִ ְ ׂ
ו ִאילּ ּו ֵח ֶר ׁ ֶשת לֹא ָאכְ לָ ה!
ְ ּגזֵ ָירהֶ ׁ ,ש ָּמא יַ ֲאכִ יל ֵח ֵר ׁש ֵח ֶר ׁ ֶשת.
וְ לֵ יכוּל!
ָק ָטן אוֹ כֵ ל ְנבֵ לוֹ ת הוּא!
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רש"י
כונס ואין מוציא לעולם .דלא אתי
גט דידיה ומפקע זיקת יבומי אחיו
הראשון:
גמ'
דתקינו להו רבנן נישואין .דקתני
מתני' שצריכות חליצה אלמא יש
נישואין וקידושין לחרש ואע''ג
דלאו בר דעה הוא ומדאורייתא אין
קנינו קנין :ה''ג שוטה וקטן שנשאו
נשים נשותיהן פטורות מן החליצה
ומן הייבום:
דקיימא תקנתא דרבנן .שדרכן
להיות שלום ביניהם אפי' חרש עם
חרשת וכ''ש כשהאיש פקח אבל
שוטה אפילו בפקחת לשוטה ושוטה
לפקח אין שלום ביניהם וכ''ש שוטה
לשוטה:
בכפיפה .בתוך קופה אחת:
ומאי שנא קטן .דקתני לעיל שוטה
וקטן שנשאו כו':
חרש דלא אתי .לעולם לכלל
נישואין דאורייתא:
תקינו ליה רבנן נישואין .כדי שלא
יבטל:
שלא ינהגו בה מנהג הפקר .אי לא
מוצאה דמנסבה אין לה מי ישמרנה
וינהגו בה מנהג הפקר בזנות:
מימנעי ולא נסבי לה .הואיל
ולעולם היא יכולה למאן מפני
חרשותה אבל קטנה גבול יש לה
וסבר מפייסנא לה כל שעתא עד
שיעבור זמן מיאונה:
מאי שנא דאכלה בתרומה .אם
השיאתה אמה לכהן:
ומאי שנא חרשת .שלא השיאה
אביה בקטנותה שאין נישואיה
גמורין דלא אכלה כדתנן כו' אלמא
לא אכלה:
על החרשת שהשיאה אביה.
בקטנותה שיוצאה בגט ואפי'
משתגדיל ואין אביה מקבל גיטה
מקבלתו היא ויוצאה ואע''ג
דקידושיה גמורין הוו וגירושיה בלא
דעת הוי גיטא לפי שהאשה יוצאת
לרצונה ושלא לרצונה:
ועל קטנה בת ישראל .יתומה
הנישאת ע''פ אמה שאוכלת
בתרומה אע''פ שאין נישואיה
נישואין גמורים אכלה בתרומה
דרבנן כך אוקימנא בהאשה רבה
)לעיל דף צ:(.
ואילו חרשת לא אכלה .מדשבקה
לחרשת דקעסיק בה ואתי ונקט
קטנה ולא קתני ועל החרשת
שנישאת מעצמה שאוכלת בתרומה:
גזירה שמא יאכיל חרש בחרשת.
והאי לאו שינויא מעליא הוא מה לי
פקח בחרשת מה לי חרש בחרשת
שניהן אינן נשואין ואם זו מותרת
אף זו מותרת שהרי צד היתר שלהן
אינו אלא משום דלאו בני עונשין
נינהו והוו כקטן אוכל נבלות אלא
כולה משום גזירה שמא יאכיל חרש
בפקחת הוא דאיכא עליה חיוב
מיתה כדאמרי' במסקנא דמילתא
ולהכי נקט ברישא שמא יאכיל חרש
בחרשת ולא נקט שמא יאכיל חרש
בפקחת משום דחרש בפקחת לא
מיחלף בפקח בחרשת אבל חרשת
אשת חרש מיחלפא בחרשת אשת
פקח והדר מיחלף חרש בעל פקחת
בחרש בעל חרשת אבל קטנה לגדול
ליכא למיגזר משום גדולה לקטן
דאין לקטן נישואין:
וליכול .אפי' חרש בפקחת בתרומה
דרבנן הא אית לה נשואין מדרבנן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא יַ ֲאכִ יל ֵח ֵר ׁש ְ ּב ִפ ַ ּק ַחת.
וְ ֵח ֵר ׁש ְ ּבפִ ַ ּק ַחת נ ִַמי לֵ יכוּל ִ ּב ְתרו ָּמה דְּ ַר ָ ּב ַנן!
ְ ּגזֵ ָירה דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ אוֹ כְ לָ ּה ִ ּב ְתרו ָּמה דְּ אוֹ ַריְ ָיתא.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ְק ַט ָ ּנה דְּ ִאית לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה ,ו ַּמאי ׁ ְשנָ א ֵח ֶר ׁ ֶשת דְּ לֵ ית לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה?
דְּ ִאם ֵּכןִ ,מ ְימ ָנ ִעי וְ לֹא נ ְָסבִ י לָ ּה.
ו ְּק ַט ּנָה ְמנָלָ ן דְּ ִאית לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה?
דִּ ְתנַן:
" ַה ְמ ָמ ֶאנֶ ת ,וְ ַה" ׁ ּ ְשנִ ָ ּייה" ,וְ ַאיְ ילוֹ נִ ית ֵ -אין ָל ֶהן ְ ּכתו ָ ּּבה.
ֲא ָבל יוֹ ְצ ָאה ְ ּבגֵ ט.
ְק ַט ָ ּנה יֵ ׁש ָל ּה ְ ּכתו ָ ּּבה" )כתובות ק.(:
וְ ֵח ֶר ׁ ֶשת ְמנָ לַ ן דְּ לֵ ית לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה?
דְּ ַתנְ ָיא:
שא ּו ּ ִפ ְקחוֹ ת,
" ֵח ֵר ׁש וְ ׁשוֹ ֶטה ׁ ֶש ָ ּנ ְ ׂ
יהם ְ ּכלוּם.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ֵּק ַח ַה ֵח ֵר ׁש ,וְ נִ ׁ ְש ַּת ּ ָפה ַה ׁ ּשוֹ ֶטה ֵ -אין ָל ֶהם ֲע ֵל ֶ
ימן  -יֵ ׁש ָל ֶהם ְ ּכתו ָ ּּבה.
ָרצ ּו ְל ַק ְ ּי ָ
ימת,
ו ִּפ ֵּק ַח ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
שא ֵח ֶר ׁ ֶשת אוֹ ׁשוֹ ָטהֲ -א ִפילּ ּו ָ ּכ ַתב ָל ּה ֵמ ָאה ָמנֶ ה ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה ַק ֶ ּי ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָר ָצה ִלזּוֹ ק ִ ּבנְ כָ ָסיו".
ַט ְע ָמא דְּ ָרצָ ה,
ָהא לֹא ָרצָ ה ֵ -אין לָ ּה.
דְּ ִאם ֵּכןִ ,מ ְימ ָנ ִעי וְ לֹא נ ְָסבִ י לָ ּה.
ִאי ָהכִ יִ ּ ,פ ַ ּק ַחת לְ ֵח ֵר ׁש ,לִ ְית ַקן לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה ,דְּ ִאם ֵּכןִ ,מ ְימנָ ִעי וְ לֹא ִמי ַ ּנ ּ ְס ִ ּבי!
שאָ ,ה ִא ׁ ּ ָשה רוֹ צָ ה לְ ִה ָּנ ֵׂשא.
יוֹ ֵתר ִמ ׁ ֶש ָה ִא ׁיש רוֹ צֶ ה לִ י ּ ָ ׂ
ַההוּא ֵח ֵר ׁש דַּ ֲהוָ ה ִ ּב ׁ ְשבֵ בו ֵּת ּיה דְּ ַרב ַמלְ ִּכ ּי ּוַ ,א ְנ ְסבֵ ּיה ִא ְּית ָתא וְ כָ ַתב לָ ּה ַא ְר ַ ּבע ֵמ ָאה זוּזֵ י ִמ ִּנכְ ֵס ּיה.
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמאן ַח ִּכים ְּכ ַרב ַמלְ ִּכ ּיוּ ,דְּ גַ בְ ָרא ַר ָ ּבה הוּא.
ָק ָסבַ רִ :אילּ ּו ָרצָ ה ׁ ִשפְ ָחה לְ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ִ ,מי לֹא זָ בְ נִינַן לֵ ּיה?!
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ָהכָ א ,דְּ ִא ָּיכא ַּת ְר ֵּתי.

ומ''ש כו' .לקמן בעי תרוייהו
מנא לן דהא אית לה והא לית
לה:
מימנעי ולא נסבי לה .אבל
בקטנה לא מימנעי דאתיא לכלל
דיעה:
ממאנת .לית לה כתובה דהא
בעל כרחו נפקא:
שנייה .מד''ס:
אין לה כתובה .דרבנן קנסוה
כדאמר ביש מותרות )לעיל דף
פה:(:
איילונית .משום דמקח טעות
הוא:
אבל יוצאה בגט כו' .מדיוקא
דמתני' דקתני ממאנת שמעינן
מינה טעמא משום דבעל כרחו
נפקא הא הוציאה אית לה
אלמא יש כתובה לקטנה:
אין להן עליהם כלום .דאין
להם דעת ואין תנאו הראשון
תנאי ואע''ג דתקון רבנן נשואין
לחרש לא תקינו לה רבנן כתובה
מיניה כדמפרש לקמן יותר ממה
שהאיש רוצה לישא אשה רוצה
להנשא:
שרוצה לזוק בנכסיו .ואע''פ
שלא )נשא( תקנו לה חכמים
כתובה הרי הוא כתב לה הואיל
ורוצה להפסיד ולהיות נזוק
מנכסיו תנאו קיים:
הא לא רצה .דלא כתב לה אין
לה מתקנת חכמים:
א''כ .דבעי למיתב לה כתובה
מימנעי ולא נסבי לה:

"ח ֵרשׁ ֶשׁנָּ ָשׂא ִפּ ַקּ ַחת"
מסכת יבמות פרק י"ד – ֵ

ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵא ׁ ֶשת ֵח ֵר ׁש ֵ -אין ַח ָ ּייבִ ין ָעלֶ ָיה ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
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לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה לֹא יִ ְתרוֹ מוּ,
וְ ִאם ָּת ְרמ ּו ֵ -אין ְּתרו ָּמ ָתן ְּתרו ָּמה.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ֵח ֵר ׁש,
ׁשוֹ ֶטה,
וְ ָק ָטן,
וְ ַה ּתוֹ ֵרם ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
ש ָר ֵאל ֵ -אין ְּתרו ָּמתוֹ ְּתרו ָּמה".
ש ָר ֵאל ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְר ׁשוּת יִ ְ ׂ
וְ גוֹ י ׁ ֶש ָּת ַרם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
" ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר ִמ ׁשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר:
ְּתרו ַּמת ֵח ֵר ׁש  -לֹא ֵת ֵצא ְלחו ִ ּּלין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ָס ֵפק".
ִאי ְסבִ ָירא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רָ ,א ׁ ָשם ָּתלוּי נ ִַמי לִ ַיח ּיַיב!
ָ ּב ֵעינַן ֲח ִתיכָ ה ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת.
ו ִּמי ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֲח ִתיכָ ה ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
כּ וֹ י ַ -ח ָ ּי ִיבין ַעל ֶח ְלבּ וֹ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ׁ ְשמו ֵּאל ָסבַ ר ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַ ּב ֲח ָדא,
ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי.
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵא ׁ ֶשת ֵח ֵר ׁש ַח ָ ּייבִ ין ָעלֶ ָיה ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה לֹא יִ ְתרוֹ מוּ,
וְ ִאם ָּת ְרמ ּו ֵ -אין ְּתרו ָּמ ָתן ְּתרו ָּמה.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ֵח ֵר ׁש,
ׁשוֹ ֶטה,
וְ ָק ָטן,
וְ ַה ּתוֹ ֵרם ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
ש ָר ֵאל ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְר ׁשוּת יִ ְ ׂ
וְ גוֹ י ׁ ֶש ָּת ַרם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֵ -אין ְּתרו ָּמתוֹ ְּתרו ָּמה"!
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ְ ּב ָעא ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר?
יש ָּתא הוּא,
ִמ ְיפ ׁ ַשט ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה דְּ ֵח ֵר ׁש דַּ ְע ָּתא ְקלִ ׁ ְ
ו ִּמיה ּו ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי דַּ ְע ָּתא צִ ילּ ו ָּתא,

רש"י
אין חייבין עליה אשם תלוי.
דנימא ספק אשת איש היא ספק
היה בו דעת ספק אין בו והבא
עליה באשם תלוי דודאי אין לו
שום קנין מן התורה:
התורם את שאינו שלו .ולא
צוהו בעל הבית דשליחות נפקא
לן )קדושין דף מא (:מאתם גם
אתם לרבות שלוחכם הלכך מה
אתם לדעתכם אף שלוחכם
לדעתכם:
ועובד כוכבים שתרם את של
ישראל אפי' ברשות בעלים
אינה תרומה .דבעינן מה אתם
בני ברית אף שלוחכם בני ברית
וקתני מיהא חרש אין תרומתו
תרומה ומותרת לזר ואי ספק
הוא תרומה ויחזור ויתרום
מיבעי ליה:
הוא דאמר כר' אלעזר .כלומר
מהא לא תסייעיה דגבי תרומה
ס''ל לשמואל כר' אלעזר דספק
הוא וגבי אשתו אע''ג דספק
הוא אינה באשם תלוי דגבי
אשם תלוי כתיב אחת מכל
מצות ה' )ויקרא ה( וקרינן
מצוות דמשמע חדא מתרתי
שיש היתר ואיסור לפניו כגון
אשתו וא''א עמו בבית וסבור
אין שם אלא אשתו ובא על
האחת ולבקר נמצאו שתיהן
ולא ידע על אי זו בא וכן חלב
ושומן לפניו וסבר שתיהן שומן
ואכל אחת מהן ולסוף נודע לו
שהאחת חלב ולא ידע אי זו אכל
דאי ידע מייתי חטאת נקבה וכל
דהו אפי' בת דנקא והשתא דלא
ידע מביא אשם זכר בכסף
שקלים אבל הכא שהספק תלוי
בחתיכה אחת ספק איסור ספק
היתר לא מייתי אשם תלוי:
כוי חייבין על חלבו אשם תלוי.
והא הכא כל הספק תלוי בה:
מ''ט דר''א .באשת חרש:
קלישתא .דקה כלומר דעתו
מועטת שאין מחודד להבין
כשאר בני אדם ומיהו מספקא
ליה אי דעתא צילותא היא
אותה קצת הדעת שיש לו אם
צלולה היא ובמה שהוא נותן
דעתו ועושה דבר ודאי כוונתו
כוונה אי לאו דעתו צלולה היא
ולעולם כל ימיו של חרש פשיטא
ליה לרבי אלעזר דחדא דעתא
אית ליה לחרש דאינו עתים
חלים עתים שוטה:
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קיג,ב ִאי לָ או דַּ ְע ָּתא צִ ילּ ו ָּתא ,וּלְ עוֹ לָ ם ֲח ָדא דַּ ְע ָּתא הוּא.
יש ָּתא ,וְ לָ או דַּ ְע ָּתא צִ ילּ ו ָּתא ה ּוא,
אוֹ דִּ לְ ָמאְ ּ :פ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה דְּ ַד ְע ֵּת ּיה ְקלִ ׁ ְ
וְ ָהכָ א ַהיְ ינ ּו ַט ֲע ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ִע ִּתים ָחלִ ים וְ ִע ִּתים ׁשוֹ ֶטה.
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ָ ּנ ּה?
לְ הוֹ צִ יא ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט.
ִאי ָא ְמ ַר ְּתֲ :ח ָדא דַּ ְע ָּתא הוּאְּ ,כ ִקדּ ו ׁ ִּשין ָּכ ְך ֵ ּגירו ׁ ִּשין.
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ :ע ִּתים ָחלִ ים וְ ִע ִּתים ׁשוֹ ֶטה ִ -קדּ ו ׁ ֵּשי ָמצֵ י ְמ ַקדֵּ ׁשּ ֵ ,גרו ׁ ֵּשי לָ א ָמצֵ י ְמגָ ֵר ׁש.
ַמאי?
ֵתיק ּו.

רש"י
או דלמא פשיטא ליה .דלאו
דעתא צילותא היא אלא היינו
טעמא דמספקא ליה דעתים
שהוא חלים לגמרי ודעתו
צלולה וחיישינן שמא בשעת
קידושין חלים היה:
להוציא את אשתו בגט .חרש
מעיקרו לר' אלעזר אם יכול
לגרש או לא דבשלמא לרבנן
פשיטא לן דמוציא כדאמרינן
במתני' )לעיל קיב (:כשם שכונס
ברמיזה כך מוציא ברמיזה אלא
לר' אלעזר דמשוי ליה ספק
מאי:

"ח ֵרשׁ ֶשׁנָּ ָשׂא ִפּ ַקּ ַחת"
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 .3קיג ,ב
שא ּ ִפ ַ ּק ַחת וְ [ נִ ׁ ְש ַּת ֵּטית ] -לֹא יוֹ ִציא"[.
]" ּ ִפ ֵ ּק ַח ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ּ
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה ׁשוֹ ָטה ִמ ְת ָג ֶר ׁ ֶשת,
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ּ ִפ ַ ּק ַחתּ ְ ,ב ַעל ָּכ ְר ָח ּה.
ּו ַמה ּ ַט ַעם ָא ְמר ּו ֵאינ ָּה ְמגוֹ ֶר ׁ ֶשת?
ׁ ֶשלּ א ִינ ְֲהג ּו ָ ּב ּה ִמנ ְַהג ֶה ְפ ֵקר.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר ִ ּג ּ ָיט ּה ,וְ יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר ַעצְ ָמ ּה ִ -מי נָ ֲהגִ י ָ ּב ּה ִמנְ ַהג ֶה ְפ ֵקר?!
ֶא ָּלא דְּ ֵאין יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר לֹא ִ ּג ּ ָיט ּה וְ לֹא ַעצְ ָמ ּה.
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה ׁשוֹ ָטה ִמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת?!
225
וְ ָהא ָא ַמר דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי" :וְ נָ ַתן ְ ּביָ ָד ּה" )דברים כד ,ג(,
ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה יָד ,לְ גָ ֵר ׁש ַעצְ ָמ ּהָ ,יצְ ָתה זוֹ ׁ ֶש ֵאין לָ ּה יָ ד לְ גָ ֵר ׁש ַעצְ ָמ ּה!
וְ ָתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ּ
""וְ ׁ ִש ְּל ָח ּה ִמ ֵ ּביתוֹ " ִ -מי ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְל ָח ּה וְ ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת,
יָ ְצ ָתה זוֹ ֶ ׁ ,ש ְּמ ׁ ַש ְ ּל ָח ּה וְ חוֹ זֶ ֶרת"!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר ִ ּג ּ ָיט ּה ,וְ ֵאינ ָּה יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר ַעצְ ָמ ּה,
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה ׁשוֹ ָטה ִמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת ,דְּ ָהא יוֹ ַד ַעת לִ ׁ ְשמוֹ ר ִ ּג ּ ָיט ּה ,וַ ֲאמוּר ַר ָ ּבנַן לֹא לֵ ּ ְיפ ָקא,
ׁ ֶשלּ א ִינ ְֲהג ּו ָ ּב ּה ִמנ ְַהג ֶה ְפ ֵקר.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ּ
דַּ י ְָקא נ ִַמי דְּ ָק ָתנֵי ַג ֵ ּבי דִּ ָיד ּה" :נִ ׁ ְש ַּת ֵּטית  -לֹא יוֹ ִציא",
וְ גַ ֵ ּבי דִּ ֵיד ּיה" :לֹא יוֹ ִציא עוֹ לָ ִמית",
ַמאי ׁ ְשנָ א ָהכָ א דְּ ָק ָת ֵני" :עוֹ לָ ִמית"?
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ָה ָתם דְּ לֹא ָק ָת ֵני "עוֹ לָ ִמית"?
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה,
ָהא  -דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,
ָהא – דְּ ַר ָ ּבנַן.
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וכתב לה ספר כריתות וְ ַנָתן ְ ּבי ָָד ּה

רש"י
שמשלחה מביתו וחוזרת .שכן
מנהג השוטים שאין בושין:
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 .4קיג ,ב
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
] ִמ ּ ְפנֵ י ָמהָ :ה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ְר ׁ ָשה יוֹ ְצ ָאה ,וְ ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָח ֵר ׁש ֵאינוֹ מוֹ ִציא?
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ דּ וֹ ֶמה ָה ִא ׁיש ַה ְמ ָג ֵר ׁש ָל ִא ׁ ּ ָשה ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת,
ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה  -יוֹ ְצ ָאה ִל ְרצוֹ נָ ּה ּו ׁ ֶשלּ א ִל ְרצוֹ נָ ּה,
וְ ָה ִא ׁיש ֵ -אינוֹ מוֹ ִציא ֶא ָ ּלא ִל ְרצוֹ נוֹ [.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּריִ ,א ׁיש ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה ,וְ ִא ׁ ּ ָשה ָק ִמ ָ ּיב ֲע ָיא לֵ ּיה?
אוֹ דִּ לְ ָמא:
יב ֲע ָיא לֵ ּיה?
ִא ׁ ּ ָשה ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה ,וְ ִא ׁיש ָק ִמ ָ ּ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ִמדְּ ָק ָא ְמר ּו לֵ ּיהֵ " :אינוֹ דּ וֹ ֶמה ָה ִא ׁיש ַה ְמגָ ֵר ׁש ָל ִא ׁ ּ ָשה ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת,
ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה  -יוֹ ֵצאת ִל ְרצוֹ נָ ּה וְ ׁ ֶשלּ א ִל ְרצוֹ נָ ּה,
וְ ָה ִא ׁיש ֵ -אינוֹ מוֹ ִציא ֶא ָ ּלא ִל ְרצוֹ נוֹ ",
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהִ :א ׁיש ָק ִמ ָ ּיב ֲע ָיא לֵ ּיה.
"אף זוֹ ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ּה",
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,מדְּ ָק ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :
יב ֲע ָיא לֵ ּיה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהִ :א ׁ ּ ָשה ָק ִמ ָ ּ
ֶא ָּלאַ ,ר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי לְ ִדבְ ֵר ֶיהם ָק ָא ַמר לְ ה ּו,
לְ ִד ִידיִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ ִא ׁיש לָ א ָמצֵ י ְמגָ ֵר ׁשִ ,א ׁ ּ ָשה נ ִַמי לָ א ִמי ָ ּג ְר ׁ ָשא,
ֶא ָּלא ,לְ ִד ְידכוַּ ,מאי ׁ ְשנָ א ִא ׁ ּ ָשה ו ַּמאי ׁ ְשנָ א ִא ׁיש?
ָא ְמר ּו לֵ ּיה:
" ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה ָה ִא ׁיש ַה ְמגָ ֵר ׁש ָל ִא ׁ ּ ָשה ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת".

רש"י
ש''מ איש מיבעיא ליה .ואשה
פשיטא ליה דאי אשה מיבעיא
ליה ואיש פשיטא ליה הכי
איבעי להו לאהדורי אינו דומה
אשה המתגרשת לאיש המגרש:
אשה נמי לא מיגרשא .ועלה
קמייתו לה רבנן ראיה לדבריהם
אף זו כיוצא בה ואינו דומה
דקמהדרי ליה אאיש משום
דאיהו ה''ק לדידכו דאמריתו
אשה מיגרשא מ''ש איש ומ''ש
אשה:
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 .5קיג ,ב
יה ׁ ֶש ִהיא יוֹ ְצ ָאה ְ ּבגֵ ט"[.
" ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ] ֶ ּבן ּגו ְּד ַ ּגדָּ אַ :על ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
יא ּה ָא ִב ָ
ש ָ
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ֵמ ֵעדוּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן גוּדְּ גַ דָּ א ָא ַמר לְ ֵע ִדיםְ ' :רא ּו ֵגט זֶ ה ׁ ֶש ֲאנִי נוֹ ֵתן',
וְ ָא ַמר לָ ּהִּ ' :כ ְנ ִסי ׁ ְש ַטר חוֹ ב זֶ ה' ֲ -ה ֵרי זוֹ ְמגוֹ ֶר ׁ ֶשת.
ִמי לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן גו ְּדגַ דָּ א :לֹא ָ ּב ֵעינַן דַּ ֲע ָת ּה,
ָהכָ א נ ִַמי ,לֹא ָ ּב ֵעינַן דַּ ֲע ָת ּה.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
"כ ְנ ִסי ׁ ְש ַטר חוֹ ב זֶ ה" ַ ּב ּטוּלֵ י ַ ּב ּ ְטלֵ ּיה,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :מדְּ ָא ַמר לָ ּהִּ :
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִאי ִא ָיתא דְּ בַ ּ ְטלֵ ּיה ,לְ ֵע ִדים ֲהוָ ה ָק ָא ַמר לְ הוּ,
ו ִּמדְּ לֹא ָא ַמר לְ ֵע ִדים ,לֹא ַ ּב ּ ְטלֵ ּיה וְ לֹא ִמ ֵידי.
וְ ַהאי דְּ ָק ָא ַמר ָהכִ יֵ ,מ ֲח ַמת ִּכ ּיסוּפָ א הוּא דְּ ָק ָא ַמר לְ הוּ.

רש"י
מעדותו של ר' יוחנן .דאמר
דאפי' במקום קידושין גמורים
לא בעינן דעתא דאשה
בגירושין:
אמר לעדים ראו גט זה שאני
נותן לה .והיא לא שמעה וחזר
ואמר לה לאשתו פקחת כנסי
שטר חוב זה ולא הודיעה שהוא
גיטה ה''ז מגורשת:
לאו אמר ר' יוחנן לא בעינן
דעתה .דאשה בגירושין דקתני
חרשת יוצאת בגט:
פשיטא .דלר' יוחנן ודאי הכי
הוא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ִ ּב ְיסנָ א ִא ְיר ְּכס ּו לֵ ּיה ַמ ְפ ְּת ֵחי דְּ בֵ י ִמ ְד ָר ׁ ָשא ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,226
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ּ ְפ ָדת.
קיד,א ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל ^דְּ בַ ר ָטלֵ י וְ ַטלְ ָיא וְ לִ ַיט ְ ּייל ּו ָה ָתם ,דְּ ִאי ַמ ׁ ְש ְּכ ִחי לְ הוַּ ,מ ְי ִיתי לְ הוּ.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ רָ :ק ָטן אוֹ כֵ ל ְנבֵ לוֹ ת ֵ -אין ֵ ּבית דִּ ין ְמצ ּו ִ ּוין לְ ַה ְפ ִר ׁישוֹ .
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
אמר ָא ָדם ְל ִתינוֹ קָ ' :ה ֵבא ִלי ַמ ְפ ֵּת ַח'ָ ' ,ה ֵבא ִלי חוֹ ָתם',
"לֹא יֹ ַ
ֶא ָ ּלא ַמ ִ ּניחוֹ ּתוֹ ֵל ׁשַ ,מ ִ ּניחוֹ זוֹ ֵרק".
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"תוֹ ֵל ׁש" ּ ְ -ב ָעצִ יץ ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּב,
ּ
"זוֹ ֵרק" ּ ְ -בכַ ְר ְמלִ ית דְּ ַר ָ ּבנַן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּגוֹ י ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַכבּ וֹ ת,
ֵאין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ַ ' :כ ֵ ּבה' ,וְ ' ַאל ְּתכַ ֶ ּבה',
יתתוֹ ֲע ֵל ֶיהם.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִב ָ
ָק ָטן ַה ָ ּבא ְל ַכבּ וֹ ת,
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַ ' :אל ְּת ַכ ֶ ּבה',
יהם"!
יתתוֹ ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ׁ ּ ְש ִב ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבעוֹ ֶׂשה ַעל דַּ ַעת ָאבִ יו.
דִּ כְ וָ ֵות ּיה ַ ּג ֵ ּבי ּגוֹ י ,עוֹ שֶׂ ה ַעל דַּ ַעת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמי ׁ ָש ֵרי?
גּוֹ י ַאדַּ ְע ָּתא דְּ נַ ְפ ׁ ֵש ּיה ָעבֵ יד.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֶ ּבן ' ָח ֵבר' ׁ ֶש ָרגִ יל ֵל ֵיל ְך ֵא ֶצל ֲא ִבי ִא ּמוֹ ' ַעם ָה ָא ֶרץ',
ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא יַ ֲאכִ ֶילנּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמת ּו ָּקנִ ים.
ָמ ָצא ְ ּביָ דוֹ ֵּפירוֹ ת ֵ -אין זָ קוּק לוֹ "!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ְד ַמאי ֵה ֵקילוּ.
שו ֵּרי!
ֶא ָּלא ַט ֲע ָמא דִּ ְד ַמאיָ ,הא 'וַ דַּ אי' ּ ָ -ב ָעא לְ ַע ּ ׂ
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןּ ְ :בעוֹ ֶׂשה ַעל דַּ ַעת ָאבִ יו!
ֶא ָּלאַ ,ר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַס ּפו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה,
ָק ֵאי ָהכָ א ַמ ְד ֵחיָ ,ק ֵאי ָהכָ א ַמ ְד ֵחי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֶ ּבן ' ָח ֵבר' כּ ֹ ֵהן ׁ ֶש ָרגִ יל ֵל ֵיל ְך ֵא ֶצל ֲא ִבי ִא ּמוֹ כּ ֹ ֵהן ַעם ָה ָא ֶרץ,
ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא יַ ֲאכִ ֶילנּ ּו ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאה,
ָמ ָצא ְ ּביָ דוֹ ֵּפירוֹ ת ֵ -אין זָ קוּק לוֹ "!
ִ ּב ְתרו ָּמה דְּ ַר ָ ּבנַן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
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בדפוסְ ַ ְ " :תָ א" אך ברוב כתב"י ,ברשי ובשאר ראשונים ל"ג.

רש"י
דבר טלי וטליא .הנהג תינוקות
זכרים ונקבות:
ליטיילו התם .ישחקו שם שבת
היתה:
הבא לי מפתח .דרך רה''ר
בשבת:
לכבות .הדליקה:
בעושה על דעת אביו .שהתינוק
צופה באביו ורואה שנוח לו בכך
ואביו עומד עליו דהוה כאילו
הוא מצוהו לעשות אבל הנך
מפתחות דרב יצחק לא הודיען
שנאבדו שם ולא הכירו בדעתו
שנוח לו:
עובד כוכבים אדעתא דנפשיה
עביד .אפילו בלא ידיעת ישראל
העובד כוכבים מתכוין להנאתו
שיודע שיטול שכר:
שאינן
מתוקנין.
שאינן
מעושרין:
אין זקוק לו .ליטלו הימנו:
והא''ר יוחנן .לעיל בעושה על
דעת אביו אבל להפרישו אינו
מצווה היכא דתינוק עביד
אדעתא דנפשיה:
תרומה טמאה .והא הכא
הוא
דאורייתא
דאיסורא
כדאמר בהערל )לעיל עג(:
בשעריך תאכלנו לזה אתה אוכל
בטומאת עצמו כדכתיב הטמא
והטהור ולא לאחר למעוטי
תרומה דאסורה בטומאת
עצמה:

"ח ֵרשׁ ֶשׁנָּ ָשׂא ִפּ ַקּ ַחת"
מסכת יבמות פרק י"ד – ֵ

"יוֹ נֵ ק ִּתינוֹ ק וְ הוֹ ֵל ְך ִמ ּגוֹ יָ ה ו ִּמ ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,
וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְ ּביוֹ נֵ ק ׁ ֶש ֶקץ.
שים.
לֹא יַ ֲאכִ ֶילנּ ּו נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ו ִּמכּ ו ָ ּּלן ,יוֹ נֵ ק ֵמ ֶהם וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ו ְּבגָ דוֹ ל ָ -אסוּר.
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
נוֹ ֲהגִ ין ָהיִ ינ ּו ׁ ֶש ּיוֹ נְ ִקים ִמ ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ָק ָת ֵני ִמ ָיהאֵ " :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְ ּביוֹ נֵ ק ׁ ֶש ֶקץ"!
ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם ַס ָּכנָה.
ִאי ָהכִ יּ ָ ,גדוֹ ל נ ִַמי!
ָ ּגדוֹ ל ָ ּב ֵעי או ְּמדָּ נָא.
ָק ָטן נ ִַמי לִ ָ ּיב ֵעי או ְּמדָּ נָ א!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה ּדְ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ְס ַתם ִּתינוֹ ק ְמסו ָּּכן ֵאצֶ ל ָחלָ ב.
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
נוֹ ֲהגִ ין ָהיִ ינ ּו ׁ ֶש ּיוֹ נְ ִקים ִמ ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ ִא ָּיכא ַס ָּכנָה ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת נ ִַמי!
וְ ִאי דְּ לֵ ָּיכא ַס ָּכנָה ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָאסוּר!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ִא ָּיכא צַ ֲע ָרא.
וְ ָק ָסבַ רְ :מפָ ֵרק ִּכלְ ַא ַחר ָיד הוּא.
ׁ ַש ָ ּבת ,דְּ ִא ּיסוּר ְס ִקילָ ה ּ ָ -גזְ ר ּו ַר ָ ּבנַן,
יוֹ ם טוֹ ב ,דְּ ִא ּיסוּר לָ או  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
""ל ֹא תֹאכְ לוּם ִּכי ׁ ֶש ֶקץ ֵהם" )ויקרא יא ,מב( –
'לֹא ַּת ֲאכִ ילוּם' ְ -ל ַהזְ ִהיר ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַעל ַה ְ ּק ַט ִ ּנים".
ַמאי לָ או דְּ ָא ְמ ֵרי לְ הוּ" :לֹא ּתאכְ לוּ"!
לֹא ,דְּ לֹא לֵ ְיספ ּו לֵ ּיה ְ ּבי ַָדיִ ם.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָּ
"כל נֶ ֶפ ׁש ִמ ֶּכם ל ֹא תֹאכַ ל דָּ ם" )ויקרא יז ,יב( ְ -ל ַהזְ ִהיר ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַעל ַה ְ ּק ַט ִ ּנים".
ַמאי לָ או דְּ ָא ְמ ֵרי לְ ה ּו :לֹא ּתאכְ ל ּו!
לֹא ,דְּ לֹא לֵ ְיספ ּו לְ ה ּו ְ ּביָ ַדיִם.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
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ּ
"אמוֹ ר  ...וְ ָא ַמ ְר ָּת" )ויקרא כא ,א( ְ -ל ַהזְ ִהיר ְגדוֹ ִלים ַעל ַה ְּק ַט ִ ּנים".
" ֱ
ַמאי לָ או דְּ ָא ַמר לְ ה ּו :לָ א ִּת ְיטמ ּו!
לֹא ,דְּ לֹא לִ ְיטמ ּו לְ ה ּו ְ ּב ָי ַדיִם.
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ֱאמוֹ ר אל הכהנים בני אהרן וְ ָא ַמ ְר ָּת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו
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רש"י
ואין חוששין .לומר שהוא יונק
שקץ כלומר דבר המשוקץ
ונאסר:
ולא יאכילנו .בידים דברים
האסורים חלב בהמה טמאה
אסור בגדול מדאורייתא דנפקא
לן מגמל גמל ב' פעמים בפ''ק
דבכורות )ד' ו:(:
סכנה .שאם לא יינק ימות
בצמא:
אומדנא .אם יכול להמתין עד
מוצאי שבת ויעשה בהיתר:
חולב בידיו חייב משום מפרק
דבר מגידולו והיונק הוי מפרק
ע''י שינוי והיינו כלאחר יד:
שבת דאיסור סקילה .יש
במפרק בידיו גזרו רבנן ביונק
ואע''ג דמשנה הוא ואינה
מלאכה מן התורה אבל י''ט דכי
עביד בידים ליכא אלא איסור
לאו לא גזור רבנן ביונק:
)לא תאכלום( לא תאכלום כי
שקץ הם .קרא יתירא הוא דהא
כתיבי אזהרות הרבה בשרצים:
לא תאכל דם .קרא יתירא הוא
דהא כתיבי אזהרות הרבה גבי
דם:
אמור אל הכהנים בני אהרן
ואמרת .שתי אמירות הללו למה
להזהיר גדולים על הקטנים
שלא יטמאו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

וּצְ ִריכִ י.
קיד,ב דְּ ִאי ַא ׁ ְש ָמ ִעינַןְ ׁ :ש ָקצִ יםִ ^ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ּיסו ָּרן ְ ּב ַמ ׁ ּ ֶשהוּ,
ֲאבָ ל דָּ ם ,דְּ ַעד דְּ ִא ָּיכא ְרבִ ִיעיתֵ ,א ָימא – לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ָמ ִעינַן דָּ ם ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ָּכ ֵרתֲ ,אבָ ל ׁ ְש ָרצִ ים ֵ -א ָימא לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ָמ ִעינַן ָהנֵ י ַּת ְר ֵּתי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ּיסו ָּרן ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל,
ֲאבָ ל טו ְּמ ָאה ֵ -א ָימא לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ָמ ִעינַן טו ְּמ ָאה ,כּ ֹ ֲהנִ ים ׁ ָשא ֵניִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִר ָ ּיבה ָ ּב ֶהן ִמצְ וֹ ת יְ ֵתרוֹ ת,
ֲאבָ ל ָה ֵני ֵ -א ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שו ִּאים ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ִּפ ְקחוֹ ת,
" ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח וְ ֶא ָחד ֵח ֵר ׁש ,נְ ׂ
שה ּ ִפ ֵּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת?
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחתַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ֵּת ֵצא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה.
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת,
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט.
וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֲ -אסו ָּרה ְלעוֹ ָלם".
ַא ַּמאי "מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט"? ֵּת ֵיתיב ַ ּג ֵ ּב ּיה! ' ָק ָטן אוֹ כֵ ל ְנבֵ לוֹ ת' הוּא!
ִמ ׁ ּשוּם ִא ּיסו ָּרא דִּ ָיד ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ּ
שו ִּאין ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ תַ ,א ַחת ִפ ַּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת,
" ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ִפ ְק ִחין נְ ׂ
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת,
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַּק ַחת?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ּ
ּ
ֵּת ֵצא ִמ ׁשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ָשה.
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת,
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ּ ְ -בגֵ ט,
יצה".
וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ּ ַ -ב ֲח ִל ָ
וְ ַא ַּמאי "מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט"? ֵּת ֵיתיב ַ ּג ֵ ּב ּיהָ ' ,ק ָטן אוֹ כֵ ל נְ בֵ לוֹ ת' הוּא!
ִמ ׁ ּשוּם ִא ּיסו ָּרא דִּ ֵיד ּיה.
ָא ַמר ָרבָ א:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שו ִּאין ִל ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ תַ ,א ַחת ּ ִפ ַ ּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ׁ ֶשת.
" ׁ ְשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש וְ ֶא ָחד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,נְ ׂ
ֵמת ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת,
ּ
שה ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַק ַחת?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ֵּת ֵצא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ֵמת ּ ִפ ֵ ּק ַח ַ ּב ַעל ּ ִפ ַ ּק ַחת,
שה ֵח ֵר ׁש ַ ּב ַעל ֵח ֶר ׁ ֶשת?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ּ ְ -בגֵ ט,
וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֲ -אסו ָּרה ְלעוֹ ָלם".
וְ ָהא ָהכָ א דְּ לָ או ִא ּיסו ָּרא דִּ ָיד ּה ִא ָּיכא וְ לָ או ִא ּיסו ָּרא דִּ ֵיד ּיה ִא ָּיכא,
וְ ָק ָתנֵי" :מוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּבגֵ ט"!
ָא ַמר ַרב ׁ ְש ַמ ְע ָיה:
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַה ָּת ַרת ְיבָ ָמה לַ ׁ ּשוּק.

הדרן עלך חרש שנשא פקחת

במשהו .בכעדשה כטומאתן:
משום דידה .שהיא פקחת ובת
עונשין ובמציעא גרס משום
דידיה:
משום גזירת התרת יבמה
לשוק .דאי אמרי' תיתיב חרשת
גבי חרש לא ידעי אינשי דטעמא
משום קטן אוכל נבלות הוא
וסברי דקדושין דידה דחו לה
לזיקה דפקחת אחותה ואין
בועל אחות זקוקתו הילכך אתי
למישרייה לאחותה לשוק
כשאר אחות אשה שפטורה מן
החליצה:

